
 2021( 6)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

التباين المكاني والزماني للتغير السكاني في مدينة العقبة والعوامل المؤثرة فيه خالل الفترة 

 1# 2015-1979من 

The Spatial -Temporal Variation of Population in the City of Aqaba 

and the Factors Influencing it during the Period 1979-2015 

 

 **صبحةكايد أبو و ،*شهد سقاهللا

Shahed Saqallah & Kayed Abu Sabha 

غرافيا، الجامعة قسم الج.  **األردن ،طالبة الدكتوراه: قسم الجغرافيا، الجامعة األردنية، عمان*

 األردن ،األردنية، عمان

* PhD student: Department of Geography, University of Jordan, Amman, 

Jordan. ** Department of Geography, University of Jordan, Amman, 

Jordan 

shahed_saqallah@yahoo.com المراسل:  *الباحث  

 (9/7/2019(، تاريخ القبول: )6/4/2019تاريخ التسليم: )

 

 ملخص

ة العقبة من حيث الحجم تناولت الدراسةةة موعةةوت التغير الم انل واليمانل للسةة ان فل مدين

الس انل على مستوى األحياء ، ومعدالت النمو الس انل ، وتغير وتوزت التركيب الم انل للس ان 

اعتمدت الدراسةةةةةةة على  يانات فل المدينة ، وعوامل النمو السةةةةةة انل من زيادي طبيعية و جري ، 

رأت على النمو والتوزيع ، إلظهار التغيرات التل ط 2018التعداد الرسةةةمية وك لق تقديرات عا  

والتركيب السةةة انل ، واسةةةتددمت عدي أسةةةاليب لتحليل   ه التغيرات، ومن  ين   ه األسةةةاليب : 

اسةةةةةةتدرات معةةدالت النمو و نةةاء يةةداول وتحليلهةةا، و نةةاء ظراال  ةةاسةةةةةةتدةةدا  ن م المعلومةةات 

شةةةةهدت  نموا  أن مدينة العقبة، وتوصةةةةلت الدراسةةةةة ملى عدد من النتاا: أ مها :  GISالجغرافية

فل أعداد سةةةة انها  ظلل العقدين السةةةةا قين، حيث ت ةةةةاع  عدد السةةةة ان فل األحياء  متسةةةةارعا  

مرات تقريبا ظلل الفتري ما  ين  3السة نية فل مدينة العقبة تدريجيا  و كة ل ملحوظ فقد ت ةاع  

لل فتري ارتفات معدل النمو السةةةة انل لسةةةة ان مدينة العقبة  وي  عا  ظو،  2018 – 1994  عا 

، وقد ظلصةةت الدراسةةة ملى مجموعة من (2018 – 1994)%( للفتري  4.62 لغ )حيث الدراسةةة 
                                                           

  ا البحث مستل من رسالة الدكتوراه للطالبة شهد سقاهللا  عنوان "التباين الم انل واليمانل   #1

ا فل الجامعة ("، والتل تم مناقكته2015-1979للتغير الس انل والعوامل المؤثري في  ظلل الفتري )

 .21/10/2019االردنية  تاريخ 
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ارتفات معدل النمو الس انل لس ان مدينة العقبة يتطلب من المسؤولين توفير أ مها أن  التوصيات

 المرافق والددمات لموايهة األعداد المتيايدي من السةةةةةة ان  حيث تتناسةةةةةةةب مع متطلبات ف ات

فة،المجتمع فل المجاالت االقتصةةةةةةة كا ية  قاف ماعية والث ية وااليت مل المؤثري  النمو  اد ظ  العوا أ

من قبل المدططين عند وعع السياسات الس انية الداصة  منطقة الدراسة  االعتبارالس انل  عين 

 ور طها مع حايات المدينة من يهة ومكروعات التنمية من يهة أظرى.

 .، الهجري، التغير الس انللعقبة، امو الس انللنا الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The study dealt with the spatial and temporal change of the 

population in the city of Aqaba in terms of population size at the 

neighborhood level, population growth rates, change and 

distribution of the spatial composition of the population in the 

city, and factors of population growth such as natural increase and 

migration. The study relied on official census data as well as 2018 

estimates to show changes in population growth, distribution, 

composition. Several methods were used to analyze these 

changes, and among these methods are: extracting growth rates, 

building tables and analyzing them, and building maps using 

geographic information systems (GIS). The number of residents 

in residential neighborhoods in the city of Aqaba doubled 

gradually and noticeably almost 3 times during the period 

between 1994-2018, and the high population growth rate of 

Aqaba residents in general during the study period, reaching 

(4.62%) for the period (1994-2018). The study was concluded 

with a set of recommendations, the most important of which is 

that the high population growth rate of Aqaba residents requires 

officials to provide facilities and services to meet the increasing 

numbers of residents in proportion to the requirements of citizens 

and community groups in all economic, social and cultural fields. 

Planners take into account the factors affecting population growth 

when setting population policies for the study area and linking 

them to the city's needs on the one hand and development projects 

on the other hand.  

Keywords: Population Growth, Aqaba, Migration, 

Population Change. 
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 ةالمقدم

يكةةةةة ل السةةةةة ان فل المدن المحور الراين لل ثير من الق ةةةةةايا التنموية والتدطيطية، حيث 

يتطلب وعةةةةع السةةةةياسةةةةات االيتماعية واالقتصةةةةادية والددمية للمدن، عةةةةروري المعرفة ال املة 

 دصةةةةةةاا  سةةةةةة ان المدينة، من حيث معدالت نمو م، وتركيبهم النوعل والعمر ، وتوزيعهم 

 اعتبار الس ان العنصر المتغير، فل المدينة وال   يتأثر زيادي أو نقصانا  العوامل الم انل، وذلق 

 السياسية واالقتصادية وااليتماعية والتنموية.

وال شق ان دراسة الس ان فل الماعل والحاعر تساعد فل تحديد اتجاه التغير فل حجمهم 

أمرا  اما  ألن  يحدد المسةةةاحات وظصةةةااصةةةهم وتوقعاتهم المسةةةتقبلية، ويعد التنبؤ  حجم السةةة ان 

 ( .2009األرعية المطلو ة الستددامات األرض المدتلفة )الباير ،

وتتعدد الق ةةةةةةايا والمكةةةةةة لت السةةةةةة انية فل المدن األردنية وتتد  أشةةةةةة اال  متغيري تبعا  

لدصةةةااصةةةها الم انية، فمنها ما يعانل من مكةةة لة النمو السةةة انل السةةةريع،  فعل مويات الهجري 

فات معدل النمو الطبيعل، وما يرافق ذلق من مكةةةةة لة نق  فل الددمات ومكةةةةةاريع التنمية، وارت

و ع ةةها ارظر يعانل من مكةة لة نق  السةة ان، وعد  انت ا  توزيعهم الم انل، ومنتقال السةة ان 

منها للمدن األظرى،   ا وتعتبر البيانات المتعلقة  الس ان من حيث ظصااصهم العمرية والنوعية 

تصةةادية وااليتماعية وتوزيعهم الم انل األسةةاذ ال   يعتمد علي  لموايهة   ه المكةة لت، واالق

وميجاد الحلول لها، ومعداد الدطل المسةةةةةتقبلية الملامة لموايهة التغيرات السةةةةة انية من مدتل  

 الجوانب االقتصادية وااليتماعية والثقافية. 

المدن األردنية، و داصةةة تلق التل تكةةهد  ومن  نا تأتل أ مية دراسةةة التغيرات السةة انية فل

فيها، وقد ياءت   ه الدراسةةةةةة لتلقل ال ةةةةةوء على االتباين اليمانل متسةةةةةارعة  تغيرات سةةةةة انية

والم انل للتغيرات السةةةةةة انية فل مدينة العقبة التل تعتبر أحد أ م مدن مقليم الجنوأل فل األردن، 

ها، وتسةةةةةةليل ال ةةةةةة مل المؤثري في يل العوا وء على التغيرات فل الدصةةةةةةةاا  ودراسةةةةةةةة وتحل

( ومن   2015- 1979الديموغرافية للسةةةةةة ان ال   حدثت فل مدينة العقبة ظلل الفتري اليمنية )

ثم تفسةةةةةةير و يان أسةةةةةةباأل واتجا ات   ا التغير السةةةةةة انل  اسةةةةةةتعمال األسةةةةةةاليب اإلحصةةةةةةااية 

 .وال ارتوغرافية 

 مشكلة الدراسة ومنهجيتها واإلطار النظري

 سةالدرامشكلة 

شةةةةةهدت مدينة العقبة زيادي سةةةةة انية سةةةةةريعة ظلل العقدين األظيرين،  سةةةةةبب ارتفات النمو 

الطبيعل للسةةةة ان، ونتيجة اسةةةةتقبال المدينة ألعداد كبيري من المهايرين الوافدين مليها من مدتل  

داد المحاف ات األردنية سةةةةةةواء من المدن أو المناطق الريفية والبادية، وقد توافقت الييادي فل أع

شهدت  المدينة فل مدتل  الميادين و داصة  عد  س ان فل مدينة العقبة مع مراحل التطور ال    ال

للمهايرين  ، حيث أصةةةبحت مقصةةةدا  2001أن أصةةةبحت منطقة اقتصةةةادية ظاصةةةة فل مطلع عا  

القادمين أو الراغبين فل الحصول على فرصة عمل، أو االستثمار، فأصبحت المدينة قطبا يج أل 
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ملي  من مدتل  المناطق األظرى، ن را  لتوفر فرص العمل والددمات والسةةةةة ن، األمر السةةةةة ان 

 وم اعفة أعداد م فل فتري ويييي. ال   أدى ملى الييادي السريعة فل أعداد الس ان

ومن واقع التعدادات السةةةةة انية فل األردن، يلحي الييادي السةةةةة انية المتصةةةةةاعدي فل أعداد 

وارتفع فل عا  نسةةةمة،  26999نحو  1979لغ عدد سةةة ان المدينة عا  سةةة ان مدينة العقبة، فقد  

 75604فقد  لغ عدد السةةةةة ان فل المدينة نحو  2004نسةةةةةمة، وفل عا   62773الى نحو  1994

 (.2018،)دااري اإلحصاءات العامة  2015نسمة فل عا   143263نسمة، وارتفع الى نحو 

ل معدالت النمو السةةة انل فل األحياء السةةة نية وقد نت: عن الييادي فل أعداد السةةة ان تباين ف

فل المدينة، فقد تمييت  عض األحياء السةةةة انية   ثافة سةةةة انية مرتفعة يدا،  ينما شةةةةهدت  عض 

األحياء السةةةة نية كثافات سةةةة انية متوسةةةةطة و ع ةةةةها ارظر كثافة مندف ةةةةة يدا ، وقد أدى   ا 

 تاحة فل المدينة.اإلرتفات ملى زيادي ال غل على الموارد والددمات الم

وت من مكةةة لة الدراسةةةة تحليل وتفسةةةير التباين الم انل واليمانل للتغير السةةة انل فل مدينة 

للدصةةةةاا  الديموغرافية المدتلفة من نمو وتوزيع ظلل فتري الدراسةةةةة، من ظلل نتاا:  العقبة،

وستحاول الدراسة  تعدادات الس ان وتحليل العوامل التل أثرت على التباين فل التغيرات الس انية

الحالية اإليا ة عن السةةةؤال الراين التالل: ما التغيرات السةةة انية اليمانية والم انية التل شةةةهدتها 

 (؟2015 – 1979مدينة العقبة ظلل الفتري )

 أهداف الدراسة

 ستحاول الدراسة  لوغ األ داف التالية:

 ات النمو السةة انل فل مدينة اتجا تطور أعداد السةة ان فل أحياء مدينة العقبة و ال كةة  عن .1

(، ودراسة وتحليل   ه االتجا ات وتوقع أعداد الس ان   2015- 1979العقبة ظلل الفتري )

 .2045و 2035، و2025فل مدينة العقبة لألعوا  

التعرف على نمل التوزيع الم انل للسةةةةةة ان فل أحياء مدينة العقبة، وال كةةةةةة  عن مناطق  .2

 اين الم انل للدصاا  الديموغرافية المدتلفة .التركي الس انل فيها ، والتب

 رسم ظراال للتوزيع الم انل للس ان فل مدينة العقبة، وتحليلها ظلل فتري الدراسة. .3

 أهمية الدراسة

ت من أ مية   ه الدراسةةةةة فل تقدير الحجم السةةةة انل ال   يواام الدصةةةةاا  الم انية لمدينة 

للسةة ان، ن را ألن مدينة العقبة من المدن التل تكةةهد نموا العقبة، وقدرتها االسةةتيعا ية المسةةتقبلية 

 كبيرا فل أعداد س انها.

ت هر أ مية الدراسة فل استددامها لألساليب ال مية فل الجغرافيا واعتماد ا على التقنيات و

( والتل تعد من البرام: الراادي فل تحليل GISالحديثة والمتمثلة فل ن م المعلومات الجغرافية )
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نات الم انية للوصةةةةةةول ملى قرارات موعةةةةةةوعية تأظ  فل االعتبار كفاءي التوزيع الم انل البيا

 للس ان من حيث النمل وش ل االنتكار والتركي.

تحاول الدراسةةةةةةة ال كةةةةةة  ودراسةةةةةةة وتحليل العوامل المؤثري فل نمو السةةةةةة ان وكثافتهم و

لق من أيل المسةةةةةةا مة فل ، وذ(  2018 -1994ظلل الفتري ) وتوزيعهم فل أحياء مدينة العقبة

 دعم الدطل التن يمية والسياسات الس انية التل تتناسب مع حايات المدينة فل المستقبل.

 الدراسةمبررات 

 :ارتية  ناك العديد من المبررات إليراء الدراسة الحالية، والتل يم ن تحديد ا  االعتبارات

ا ات النمو السةةةة انل فل المدينة، افتقار مدينة العقبة لدراسةةةةات سةةةة انية تفصةةةةيلية تبين اتج .1

والتباين الم انل للنمو الس انل ، وك لق انماط توزيع الس ان والتغير اليمانل والم انل له ه 

 الدصاا  والدصاا  الديموغرافية للس ان. 

تكةةةةةة ل مدينة العقبة محدى أ م المناطق المؤ لة السةةةةةةتقطاأل مكةةةةةةاريع التنمية، ل ا فان   ه  .2

ير من البيانات اللزمة للمدططين لوعةةةةةع ظطل التنمية المحلية فل الدراسةةةةةة سةةةةةتوفر ال ث

 المدينة.

 الدراسة معوقات

 ،نات  والتسةةةةةعينات عن مدينة العقبةعد  توافر  يانات محصةةةةةااية دقيقة تتعلق  فتري السةةةةةبعي

 .ظاصة تلق البيانات المتعلقة  أحياء مدينة العقبة

 الدراسةمنطقة 

أل غرأل محاف ة العقبة فل مقليم ينوأل األردن، على  عد تقع مدينة العقبة فل أقصةةةةةةى ينو

 59َ  28.5كم عن العاصمة األردنية عمان، وتقع مدينة العقبة فل يا   ين ظطل طول ] 330حوالل 

)أ و حكةةةةةةي ، [ 29ْ 34َ  33.8 – 29ْ 59َ َ 18.3[، و ين داارتل عرض ]35ْ 03َ  41.2 - 34ْ

  الوحيد للمل ة األردنية الهاشةةمية، حيث تقع المدينة على . وتعد مدينة العقبة المنف  البحر(1994

الركن الكةةمالل الكةةرقل من رأذ ظلي: العقبة شةةمال البحر األحمر، ويناظر ا من الجهة الغر ية 

مدينة ميلت، ومدينة طا ا المصةةرية، و تكةة ل مدينة العقبة ملتقا  حدوديا  ألر ع دول  ل: األردن، 

 (.1ش ل ) وفلسطين، والسعودية، ومصر،
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 (الباحث تصرف المصدر: . )موقع مدينة العقبة: (1)شكل 



 963ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كايد أبو صبحةو ،شهد سقاهللا

 2021( 6)35لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

ويحيل  مدينة العقبة العديد من التجمعات الس انية داظل محاف ة العقبة،  ل: مدينة القويري، 

والطويسة، ور ، والديسة، وتعد مدينة القويري ثانل أكبر مدينة من حيث عدد الس ان فل محاف ة 

 .ال شرق مدينة العقبةشم العقبة والتل تقع

، وذلق  سةةةبب   2001شةةةهدت مدينة العقبة زيادي سةةة انية، وتوسةةةعا عمرانيا كبيري من  عا  

تسةةةةةةمية مدينة العقبة "منطقة العقبة االقتصةةةةةةةادية الداصةةةةةةةة" واعتبار ا منطقة تنموية متعددي 

من  ذلق  القطاعات،  جانب أنها منطقة معفاه من الرسةةةةةةو  الجمركية، حيث شةةةةةةهدت مدينة العقبة

التاريخ نه ةةة اقتصةةادية فل يميع القطاعات التجارية والددمية والصةةناعية والسةةياحية. وتت ون 

 (.2مدينة العقبة من مجموعة من المناطق الس نية والتل يوعحها الك ل )

 

 (.المصدر :  تصرف الباحث. )أحياء مدينة العقبة :(2)شكل 
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فل األردن، ومن أكبر المراكي الح ةةةرية فل  وتعد مدينة العقبة أحد أ م المركي الح ةةةرية

مقليم الجنوأل، وذات أ مية حيوية للتجاري الوطنية، والتل تكةةةتمل على أكبر حصةةةة من المصةةةال  

االقتصةةادية، كما موقعها مناسةةب إلقامة العديد من الصةةناعات ذات الجدوى االقتصةةادية ال بيري، 

طوير مدينة العقبة م تماما كبيرا )أ و وعلى   ا األسةةةةةةاذ فقد م تمت السةةةةةةياسةةةةةةات الح ومية  ت

 .(1994 حكي ،

 الدراسات السابقة

 Urban Population"  بعععععععنعععوا  AL-Mahasneh, et.al (2012)دراسةةةةةةةةةة 

Growth Trends in Jordan (2014-2044) " 

دفت الدراسة ملى تحديد ملى تحديد االتجا ات الرايسية للنمو الس انل فل األردن مع األظ   

. اسةةةةةةتددمت الدراسةةةةةةة المنه:  2004و 1994عتبار نتاا: التعداديين األظيرين لعامل  عين اال

الوصةةفل التحليلل، وأشةةارت النتاا: الرايسةةية ملى أن مدينة عمان سةةت ل أول مدينة مهيمنة حتى 

 .من حيث القطات الح ر  فل األردن تليها مدينتل مر د واليرقاء 2044عا  

-1952لتغيرات السععععكانية في مقليج الجنوف للفترة ا(  عنوان "2013دراسةةةةة )صةةةةراو ، 

فل مقليم الجنوأل من حيث الحجم السةةةةةة انل  تناولت   ه الدراسةةةةةةة التغيرات السةةةةةة انية" 2010

وال ثافات السةةةةةة انية، ومعدالت النمو السةةةةةة انل، وتغير التوزت والتركيب السةةةةةة انل فل اإلقليم، 

ساليب التحليل اإلحصاال أظهرت  سة أ ستددمت الدرا س ان مقليم ا سة ت اع  حجم  نتاا: الدرا

 .مرات تقريبا ظلل فتري الدراسة 6الجنوأل فل األردن 

التغير السععكاني والنمو العمراني في مدينة سععحاف خالل (  عنوان "2014دراسةةة )الييود، 

سة التغير ( وأثرة على التغير في أنماط استعماالت األرض2004-1952الفترة ) "، تناولت الدرا

فل مدينة سةةةحاأل من حيث النمو السةةة انل والتغير فل ال ثافات السةةة انية، معةةةافة ملى  السةةة انل

(، اعتمدت الدراسةةة على نتاا: 2004-1952التغير فل التوزيع والتركيب السةة انل ظلل الفتري )

التعدادات السةة انية والتقديرات السةة انية التل أيريت ظلل فتري الدراسةةة، وقد توصةةلت الدراسةةة 

-1996عة من النتاا: من أ مها: حدوث ت ةةةاع  لسةةة ان مدينة سةةةحاأل ظلل الفتري )ملى مجمو

  (.1991-1985( و ظلل الفتري )1979

 Urbanisation and Migrationبعنوا   "  K Shukla, et al. (2015)دراسة 

Trends in India" 

 عد اإلسةةتقلل،  دفت الدراسةةة ملى التعرف على التحوالت الديموغرافية التل شةةهدتها الهند 

ودراسةةةةةة التغيرات التل طرأت على المجتمع  سةةةةةبب الهجري من الري  ملى الح ةةةةةر، اعتمدت 

، و ينت الدراسة أن  ناك ارتباط قو   ين 2001 -1901الدراسة على  يانات التعداد الهند  من 

مليون  20ل التصنيع والهجري الداظلية، ومن المتوقع أن يبلغ عدد س ان مومبا  المستقبليين حوال

 .مليون نسمة فل نفن العا  15، فل حين سي ون لدى دلهل أكثر من 2011نسمة فل عا  
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تحليل التغير السكاني في لواء الجامعة "عما " للفترة (  عنوان "2016، دراسة )السعد 

،  دفت   ه الدراسةةةة ملى تحليل وتفسةةةير "( باسعععتخدام نظج المعلومات الجغرافية1979-2012)

. (2012 – 1979السةة انية فل لواء الجامعة، ودراسةةة اتجا ات  وأسةةبا   ظلل الفتري ) التغيرات

مجموعة من الطرق ال ارتويرافية كالدراال النقطية والدراال المساحية  ت الدراسةوقد استددام

سة الى مجموعة  س ان المتوسل، ومنحنى لورني. وقد توصلت الدرا وأداي كيرنل ونقطة مركي ال

 .مرات ظلل فتري الدراسة 9من أ مها: ت اع  عدد الس ان فل لواء الجامعة حوالل  من النتاا:

 Spatial and temporal(  عنوان " Li, M. Zang, et al. 2018دراسةةةةةةةةةة )

variation of the urban impervious surface and its driving forces in 

the central city of Harbin" سة ملى التع رف على التباين الم انل واليمانل  دفت الدرا

للمناطق الح رية و األظ  فل مدينة  ار ين عاصمة مقاطعة  يلونغجيانغ، مذ أصبحت محدى 

المراكي السةياسةية واالقتصةادية والثقافية والنقل فل المنطقة الكةمالية الكةرقية من الصةين، و ينت 

، كما وأن النمو 2010وحتى  1993الدراسةةةةة  أن معدالت التح ةةةةر قد ارتفعت ظلل الفتري من 

 .2010  وحتى العا 2002الس انل قد تيايد ظلل الفتري من 

 منهجية البحث والتحليل اإلحصائي

 مصادرهاو جمع البياناتطريق 

 سوف يتم االعتماد على البيانات التالية:

 تبيةالبيانات المك

و حوث، وتقارير منكوري  لقد تم االستعانة  الوثااق والدراسات السا قة من رساال يامعية،

وغير منكةةةوري، والمصةةةادر العر ية واألينبية التل تعال: النمو السةةة انل  كةةة ل عا  وموعةةةوت 

 الدراسة  ك ل ظاص 

 المؤسسات التي تتوافر فيها بعض البيانات، وهي 

 ( 1994دااري اإلحصةةةةةةةاءات العامة، وتم الحصةةةةةةول منها على التعدادات العامة للفترات ،

( ، والبيانات األظرى من الدواار والوزارات ومن تلق المؤسةةةةسةةةةات 2018، 2015، 2004

 .وزراي التدطيل ، سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الداصة

  المركي الجغرافل المل ل للحصةةةةةةول على الدراال التل اسةةةةةةتددمت فل تحديد المسةةةةةةاحات

معلومات الجغرافية وال ثافات السةةةة انية لفترات التعداد وذلق  عد معالجتها  اسةةةةتددا  ن ا  ال

GIS 

 معالجة البيانات

س انية فل مدينة العقبة، كما اتبع  سة منهجا   وصفيا  للتعرف ملى الدصاا  ال اتبع فل الدرا

الباحث منهجا  تحليليا  يعتمد اسةةةةةتددا  األسةةةةةاليب والطرق ال مية اإلحصةةةةةااية اللزمة لقياذ نمو 

عادلة النمو السةة انل وفق الصةةيغة الهندسةةية وتركيب السةة ان وتوزيعهم الم انل، مثل اسةةتددا  م

  التالية:
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  حيث:

r.معدل النمو الس انل = 

pt .عدد الس ان فل الفتري اليمنية اللحقة/ األحدث = 

po . عدد الس ان فل الفتري اليمنية السا قة/ األقد = 

t   طول الفتري اليمنية = 

 م( 2018 – 1994تطور أعداد السكا  في مدينة العقبة للفترة )

شهدت مدينة العقبة نموا متسارعا فل أعداد س انها  ظلل العقدين السا قين، حيث ت اع  

مرات  3عدد السةة ان فل األحياء السةة نية فل مدينة العقبة تدريجيا  و كةة ل ملحوظ فقد ت ةةاع  

ل عقد ، واتسةةم النمو السةة انل فل مدينة العقبة ظل2018 – 1994تقريبا ظلل الفتري ما  ين عا  

فل حين ت ةةةةةاع  الحجم السةةةةة انل لمنطقة لواء  التسةةةةةعينات  انت ام   المقارنة  العقود اللحقة،

وي هر ذلق من ظلل الجدول (   2012 -1979الجامعة )عمان( تسع مرات تقريبا  ظلل الفتري )

 . ، ظلل فتري الدراسةمدينة العقبة( الل ان يوعحان تطور أعداد الس ان فل 3( الك ل )1)

 .(2018-1994تطور أعداد الس ان فل مدينة العقبة للفتري ): (1جدول )

 الحي
 أعداد السكا 

1994 

 أعداد السكا 

2004 

 أعداد السكا 

2015 

 أعداد السكا 

2018 

 17575 16189 2013 1784 المنطقة العاشري

 15660 14749 7799 4608 البلدي القديمة

 11691 11046 4318 2924 الي راء

 10091 9567 3885 2760 نطقة الثامنةالم

 9173 8696 6998 3916 الدوحة

 8360 7736 5461 4024 الروعة الكمالل

 7989 7574 6661 5036 الرعوان

 7964 7456 1431 1010 ال رامة

 7895 7437 5015 4024 الرمال

 7483 7094 5004 3040 الروعة األوسل

 6693 6260 4420 2580 الروعة الجنو ل

 6455 6119 414 316 المنطقة التاسعة
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 (1... تا ع يدول رقم )

 الحي

أعداد 

 السكا 

1994 

 أعداد السكا 

2004 

 أعداد السكا 

2015 

 د السكا أعدا

2018 

 5379 4720 2499 2058 الديان

 5232 4960 6563 4604 الكللة

 4987 4652 1342 950 الر وي

 4577 4339 1224 662 المنطقة السادسة

 2463 2334 1567 1022 المدينة الجنو ل

 2316 2195 1781 1352 صلح الدين

 2149 2028 1736 970 النصر

 2192 1975 1227 902 ءالبترا

 1594 1447 1344 1176 الفيحاء

 1583 1500 1391 1088 المدينة الكمالل

 1105 1021 434 204 المناري

 569 539 208 182 الصفا

 410 388 238 170 التلة الحمراء

 380 359 182 120 ألفرانا

 238 225 67 44 المدينة األوسل

 199 188 99 64 األظ ر

 152 143 98 56 الكاطئ الكمالل

 112 99 88 34 الدستور

 83 78 61 42 الكاطئ األوسل

 83 75 26 15 العبدلية

 80 75 10 5 الصناعية

 152912 143263 75604 51742 منطقة الدراسة

(, والتقديرات 2015, 2004, 1994،  االعتماد على التعدادات السةة انية لألعوا  )تصةةرف الباحث  لمصععدر:ا

 ، دااري اإلحصاءات العامة.  2018الس انية لعا  
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 تصرف المصدر: . )(2018 –1994تطور أعداد الس ان فل أحياء مدينة العقبة للفتري ) :(3)شكل 

والتقديرات الس انية لعا   ،(2015, 2004 ت الس انية لألعوا  )،  االعتماد على التعداداالباحث

 .(العامة ، دااري اإلحصاءات  2018
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تصرف المصدر : . )(2018-1994تطور أعداد الس ان فل منطقة الدراسة للفتري ) :(4)شكل 

 (.الباحث

د ( تطور أعداد السةةةةة ان فل مدينة العقبة حيث  لغ عد4( والكةةةةة ل )1يت ةةةةة  من الجدول )

 ، ثم ارتفع عدد الس ان 1994نسمة عا   51742الس ان فل مدينة العقبة "منطقة الدراسة" نحو 

س ان نحو  سمة عا   75604 صوري كبيري وأصب  عدد ال سنوية مقدار ا 2004ن سبة زيادي     ن

 ، فقد وصل 2015 – 2004%. واستمرت الييادي الس انية  صوري كبيري ظلل الفتري من 3.87

%، 5.98 نسةةبة زيادي سةةنوية مقدار ا  2015نسةةمة عا   143263مدينة العقبة نحو  عدد سةة ان

، وكانت نسةةةبة الييادي السةةةنوية  مقدار 2018نسةةةمة عا   152912وارتفع عدد السةةة ان ملى نحو 

نسمة ظلل  100000%، ومن ذلق يت   أن مدينة العقبة قد زاد عدد س انها  ما يييد عن 2.20

% سةةنويا للفتري 4.62ة سةةنويا، و معدل نمو سةةنو  نسةةم 4100سةةنة  ييادي تقدر  نحو  25فتري 

أما على مسةةةةتوى األحياء السةةةة انية فل مدينة العقبة، فيت ةةةة  من الجدول  (.   2018 – 1994)

قد شهدت زيادي فل أعداد حل س نل  33والبالغ عدد ا ( أن يميع األحياء الس انية فل المدينة 1)

أن توزيع السةةةة ان فيها غير  فيلحي (، 2018 – 1994السةةةة ان فيها  نسةةةةب متفاوتة فل الفتري )

متوازن ن را لتركي الس ان فل  عض األحياء الس انية، فأحياء )العاشري والبلدي القديمة والي راء 

%( على  42.94، و 42.05%،  33.08%،  30.91والثامنة والدوحة( تسةةتحوذ مجتمعة على )

 (.2018، 2015، 2004، 1994الترتيب من الس ان فل األعوا  )
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( و  توعةةة  تطور أعداد السةةة ان فل أحياء مدينة العقبة ظلل الفتري 7( و )6( و )5واألشةةة ال )

(1994 – 2018.) 

تصةةةةةرف المصةةةةةدر: . )2004التوزيع الم انل للسةةةةة ان فل أحياء مدينة العقبة عا   :(5)شعععععكل 

 .(عامة،  دااري اإلحصاءات ال2004الباحث،  االعتماد على التعداد الس انل لعا  
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الباحث، تصرف المصدر: . )2015التوزيع الم انل للس ان فل أحياء مدينة العقبة عا   :(6)شكل 

 .(،  دااري اإلحصاءات العامة2015 االعتماد على التعداد الس انل لعا  
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الباحث، تصرف المصدر: . )2018التوزيع الم انل للس ان فل أحياء مدينة العقبة عا   :(7)شكل 

 .( ، دااري اإلحصاءات العامة2018ماد على التقديرات الس انية لعا   االعت
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 ( ما يلل:7( و ) 6( و )5يت   من األش ال )

س ان فل أحياء: العاشري، والبلدي القديمة، والي راء، والثامنة، وال رامة،  .1 كان أعلى زيادي لل

 ( نسمة. 15000 - 5000والتاسعة، وقد شهدت األحياء السا قة زيادي تتراوح  ين )

شهدت أحياء: الدوحة، الروعة الكمالل، الروعة الجنو ل، والر وي، والسادسة، والرمال،  .2

 ( نسمة . 5000 - 3000والديان،  زيادي تتراوح  ين )

 اقل أحياء المدينة، والمتمثلة فل أحياء: الرعةةةةةةوان، المدينة الجنو ل، البتراء، النصةةةةةةر،  .3

ينة الكةةمالل، الفيحاء، الصةةفا، األفران، التلة الحمراء، صةةلح الدين، المناري، الكةةللة، المد

ة. فقد شةةهدت   ه يء، الدسةةتوراةةةةةةة الصةةناعية، العبدلىالمدينة األوسةةل، واألظ ةةر، والكةةاط

 (.2018 – 1994نسمة فل الفتري ) 3000األحياء زيادي أقل من 

اسة  نسب مرتفعة تعيى الييادي الس انية ال بيري فل مدينة العقبة وأحياء ا ظلل فتري الدرو

نتيجة للتوسةةع ال ةةدم فل المكةةاريع السةةياحية والتجارية والصةةناعية ال   شةةهدت  المدينة،  وملى 

عامل الهجري الداظلية والداريية ملى المدينة،  ف ةةةةةل عن اال تما   الددمات العامة فل المدينة، 

عدالت الوفيات و كةةةةةة ل ظاص الددمات التعليمة والصةةةةةةحية،  األمر ال   أدى ملى اندفاض م

و ك ل ظاص وفيات األطفال، والييادي فل أعداد المواليد،  اإلعافة ملى ارتفات مستوى الرفا ية 

للس ان، والتطور السياحل واالقتصاد  وااليتماعل، حيث تم منكاء العديد من المنكآت السياحية 

األيد  العاملة  وتوفير والصناعية والتجارية والددمية، والتل أدت ملى استقطاأل أعداد كبيري من 

 الس ن لها.

 م 2018-1994للفترة مدينة العقبة في للسكا   السنوي معدالت النمو

شةةهدت مدينة العقبة نموا سةة انيا كبيرا فل فتري الدراسةةة، و الرغم من أن أعداد السةة ان فل 

أعداد س انها،  مدينة العقبة قليل نسبيا  مقارنة  بعض المدن األردنية التل شهدت زيادي كبيري على

مال أن معةةدل النمو الطبيعل فيهةةا  و أعلى من المعةةدل العةةا  فل الممل ةةة، ويريع  ةة ا النمو ملى 

العديد من العوامل الهامة، والتل منها الييادي الطبيعية فل أعداد السةةة ان، حيث أن معدل اإلنجاأل 

ل   يبلغ نحو  ل اإلنجةاأل ال لل على  و أعلى من معةد مولود  3.1ال لل فل محةاف ةة العقبةة وا

)دااري  2018و  2017ل ةةل ممرأي فل عةةامل  مولود 2.7مسةةةةةةتوى الممل ةةة والةة   يبلغ نحو 

 (.2019االحصاءات العامة، 
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المصدر: . ) (2018-1994فل مدينة العقبة للفتري ) السنو  للس ان معدالت النمو :(8)شكل 

 (.الباحثتصرف 

 . (2018-1994فل أحياء مدينة العقبة للفتري ) السنو  للس ان معدالت النمو: (2جدول )

 الحي

 معدل النمو

 للسكا  السنوي

(1994-2004) 

 معدل النمو

 السنوي للسكا 

(2004-2015) 

 معدل النمو

 السنوي للسكا 

(2015-2018) 

 معدل النمو

 للسكا  السنوي

(1994-2018) 

 10.00 2.78 20.87 1.22 العاشري

 5.23 2.02 5.96 5.40 البلدي القديمة

 5.94 1.91 8.91 3.98 الي راء

 5.55 1.79 8.54 3.48 الثامنة

 3.61 1.80 1.99 5.98 الدوحة

 3.09 2.62 3.22 3.10 الروعة الكمالل

 1.94 1.79 1.17 2.84 الرعوان

 8.99 2.22 16.19 3.55 ال رامة

 2.85 2.01 3.65 2.23 الرمال

 3.82 1.80 3.22 5.11 الروعة األوسل

 4.05 2.25 3.21 5.53 عة الجنو لالرو

 13.39 1.80 27.74 2.74 التاسعة
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 (2)تا ع يدول رقم  ...

 الحي

 معدل النمو

 للسكا  السنوي

(1994-2004) 

 معدل النمو

 السنوي للسكا 

(2004-2015) 

 معدل النمو

 السنوي للسكا 

(2015-2018) 

 معدل النمو

 للسكا  السنوي

(1994-2018) 

 4.08 4.45 5.95 1.96 الديان

 0.53 1.80 2.51- 3.61 الكللة

 7.15 2.34 11.96 3.51 الر وي

 8.39 1.80 12.19 6.34 المنطقة السادسة

 3.73 1.81 3.69 4.37 المدينة الجنو ل

 2.27 1.80 1.92 2.79 صلح الدين

 3.37 1.95 1.42 5.99 النصر

 3.77 3.54 4.42 3.12 البتراء

 1.28 3.28 0.67 1.34 الفيحاء

 1.57 1.81 0.69 2.49 المدينة الكمالل

 7.29 2.67 8.09 7.84 لمناريا

 4.86 1.82 9.04 1.34 الصفا

 3.74 1.86 4.54 3.42 التلة الحمراء

 4.92 1.91 6.37 4.25 األفران

 7.29 1.89 11.64 4.29 لالمدينة األوس

 4.84 1.91 6.00 4.46 األظ ر

 4.25 2.06 3.49 5.76 الكاطئ الكمالل

 5.09 4.20 1.08 9.98 الدستور

 2.88 2.09 2.26 3.80 الكاطئ األوسل

 7.39 3.44 10.11 5.65 العبدلية

 12.25 2.17 20.10 7.18 الصناعية

 4.62 2.20 5.98 3.87 مدينة العقبة

(, والتقديرات 2015, 2004, 1994،  االعتماد على التعدادات الس انية لألعوا  )تصرف الباحث   المصدر:

  ، دااري اإلحصاءات العامة.2018الس انية لعا  

الس انل لس ان مدينة العقبة  السنو  ارتفات معدل النمو( 8( والك ل )2يت   من الجدول )

دريات متفاوتة من فتري ملى أظرى حسةةةةب تأثير  وي  عا  ظلل فتري الدراسةةةةة، ول نها ياءت  

التباين  العوامل المؤثري على النمو السةةة انل من حيث الييادي الطبيعية والهجرات، وك لق يت ةةة 

المعدل أن ويت ةةة  ال بير فل معدالت نمو السةةة ان فل أحياء مدينة العقبة ظلل فتري الدراسةةةة،  



 "......التباين المكاني والزماني للتغير السكاني في ـ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 976

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 6)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

، كما  (2018 – 1994للفتري )%(  4.62قد  لغ ) فل مدينة العقبة السةةةةنو  العا  للنمو السةةةة انل

عا  للنمو 2015 – 2004يت ةةةةةة  أن أعلى نمو للسةةةةةة ان كان فل الفتري ) ( حيث  لغ المعدل ال

 ( فقد  لغ المعدل العا  للنمو2004 – 1994%(، أما فل الفتري األولى ) 5.98)السةةنو  السةة انل 

للنمو السةة انل على مسةةتوى الممل ة حيث  %( ، مقارنة  المعدل السةةنو  3.87السةةنو  للسةة ان )

 .2018%( للعا  5.3 لغ )

السة انل  كة ل راين ظلل الفترات  السةنو  ويم ن أن تعيى أسةباأل ارتفات معدالت النمو

السا قة ملى عامل الهجري الداظلية ملى مدينة العقبة من المحاف ات األردنية األظرى، وملى ارتفات 

ع عا  لحركة السةةةةةة ان نحو المدن معدل الييادي الطبيعية، ول ل ذلق يتفق نوعا ما مع االتجاه ال

متوسةةةةةةطة الحجم فل األردن، والتل يتوفر فيها فرص العمل، والددمات الصةةةةةةحية والتعليمية 

والمرافق العامة والمسةةةةتوى المعيكةةةةل األف ةةةةل، و ل ما كان المهايرون من يميع المحاف ات 

 – 2015م ملى مدينة العقبة. أما فل الفتري األظيري )األردنية يسةةةةعون للحصةةةةول عليها من انتقاله

 ك ل كبير  الرغم أن مدينة العقبة ال تيال عمن  السنو  للس ان( فقد اندفض معدل النمو 2018

 %. 2.20مراكي الج أل الس انل، مذ  لغ معدل نمو الس ان السنو  

ملى  حث  ق يعودوذل ولعل سةةةةةةبب اندفاعةةةةةةها  و تناق  أعداد المهايرين لمدينة العقبة،

 .الس ان عن مناطق قريبة لس نا م كما  و الحال فل عمان وار د واليرقاء

 في مدينة العقبة لكثافة السكانيةا

 .(  2018-1994ال ثافة العامة للس ان فل مدينة العقبة فل الفتري ) :(3جدول )

 الحي
المساحة 

 )دونج(

 الـكثافة العامة )نسمة / دونج (

1994 2004 2015 2018 

 15.99 14.73 1.83 1.62 1099.38 المنطقة العاشري

 55.73 52.49 27.75 16.40 281.01 البلدي القديمة

 18.26 17.26 6.75 4.57 640.14 الي راء

 12.12 11.49 4.66 3.31 832.88 المنطقة الثامنة

 18.55 17.58 14.15 7.92 494.59 الدوحة

 35.98 33.30 23.51 17.32 232.33 الروعة الكمالل

 15.98 15.15 13.33 10.08 499.81 الرعوان

 15.11 14.15 2.72 1.92 526.99 ال رامة

 32.70 30.80 20.77 16.66 241.47 الرمال

 32.33 30.64 21.62 13.13 231.49 الروعة األوسل

 28.04 26.23 18.52 10.81 238.67 الروعة الجنو ل

 4.61 4.37 0.30 0.23 1399.01 المنطقة التاسعة
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 (3)تا ع يدول رقم  ...

 الحي
المساحة 

 )دونج(

 الـكثافة العامة )نسمة / دونج (

1994 2004 2015 2018 

 6.40 5.62 2.97 2.45 840.57 الديان

 14.78 14.01 18.53 13.00 354.10 الكللة

 6.15 5.74 1.66 1.17 810.76 الر وي

 11.87 11.25 3.17 1.72 385.63 المنطقة السادسة

 18.43 17.47 11.73 7.65 133.62 المدينة الجنو ل

 8.77 8.31 6.74 5.12 264.12 لح الدينص

 6.17 5.82 4.98 2.78 348.55 لنصرا

 5.96 5.37 3.34 2.45 367.61 البتراء

 3.62 3.28 3.05 2.67 440.74 الفيحاء

 13.11 12.43 11.52 9.01 120.71 المدينة الكمالل

 3.34 3.09 1.31 0.62 330.51 المناري

 2.77 2.62 1.01 0.89 205.61 الصفا

 0.90 0.86 0.53 0.38 453.17 التلة الحمراء

 11.56 10.92 5.54 3.65 32.87 األفران

 1.47 1.39 0.41 0.27 161.63 المدينة األوسل

 0.59 0.56 0.29 0.19 338.11 األظ ر

 0.78 0.74 0.50 0.29 194.16 الكاطئ الكمالل

 0.29 0.26 0.23 0.09 380.22 الدستور

 0.30 0.28 0.22 0.15 279.12 الكاطئ األوسل

 0.36 0.32 0.11 0.06 233.66 العبدلية

 0.24 0.22 0.03 0.01 333.49 الصناعية

 11.14 10.44 5.51 3.77 13726.70 مدينة العقبة

 م2018 – 1994للفترة  تركز السكا  في مدينة العقبة

عند الحديث عن توزيع الس ان فل المدينة، تجدر اإلشاري ملى مدى تركي الس ان فل المدينة 

التل تت ون منها، ويرتبل التوزيع الم انل للس ان ارتباطا  وثيقا   التركي الس انل  أو األحياء الس نية

فل حيي م انل محدد، حيث يت   أن التركي الس انل يعنل مدى ميل الس ان ملى تركي م فل 

منطقة معينة أو حل س نل عمن اللندس يب للمدينة، أ   معنى آظر مدى توازن توزيع الس ان 

عند تطبيق معادلة التركي الس انل على مدينة العقبة،  ظهرت النتاا: كما  ل موعحة و فل المدينة.

 ( ال   يبين نسبة التركي الس انل فل مدينة العقبة.4) الجدولفل 
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 .فل مدينة العقبةنسبة التركي الس انل   :(4جدول )

 مدينة العقبة
 ص   -ذ  

 1994عا  

 ص   -ذ  

 2004عا  

 ص   -ذ  

 2015عا  

 ص   -ذ  

 2018عا  

 35.39 35.65 48.18 46.67 نسبة التركي

 .والنسب من حساأل الباحث 2018، 2015، 2004, 1994دااري االحصاءات العامة للتعدادات  المصدر :

 

 .(2018- 1994فل مدينة العقبة للفتري )االظتلف فل نسب التركي الس انل  :(9) شكل

( أن  ناك تباين  ين نسب التركي الس انل 9الك ل )( و4يت   من ظلل النتاا: فل الجدول )

 ، حيث  لغت نسبة التركي 2018و  2015و  2004و  1994ظلل األعوا  مدينة العقبة  فل

 2015، وفل عامل 2004% عا   48.18%، وارتفعت ملى نحو 46.67نحو  2004الس انل عا  

% على الترتيب. 35.39% و 35.65اندف ت نسبة التركي الس انل فيما يلل: ملى نحو  2018و 

ومن الملحي  أن  يويد اتجاه عا  نحو االندفاض فل نسبة التركي الس انل فل منطقة الدراسة فل 

(، و  ا يعنل أن الس ان اصبحوا يميلون نحو االنتكار  ك ل أكثر على 2018- 1994الفتري )

المدينة،  وقد يعود ذلق ملى مساحة المدينة، أ  أن تركي الس ان لم يعد عمن أحياء محددي فل 

ويود مناطق س نية يديدي تقع على أطراف المدينة كمدينة التاسعة والعاشري  وتأسين مناطق 

 صناعية يديدي .

 النتائج 

46.67

48.18

35.6535.39

1994200420152018



 979ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كايد أبو صبحةو ،شهد سقاهللا
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قدمت الدراسة صوري واعحة عن النمو الس انل فل مدينة العقبة ظلل تتبع النمو الس انل  .1

%(  4.62و السةةةةةة انل فل مدينة العقبة قد  لغ )المعدل العا  للنمأن  1994للمدينة من  عا  

 – 2004، كما يت ةةةةةة  أن أعلى نمو للسةةةةةة ان كان فل الفتري ) (2018 – 1994للفتري )

 %( 5.98( حيث  لغ المعدل العا  للنمو الس انل )2015

مدينة العقبة نموا متسارعا فل أعداد س انها  ظلل العقدين السا قين، حيث ت اع  شهدت   .2

 3ن فل األحياء السةةة نية فل مدينة العقبة تدريجيا  و كةةة ل ملحوظ فقد ت ةةةاع  عدد السةةة ا

 2018 – 1994مرات تقريبا ظلل الفتري ما  ين عا  

سة  نسب مرتفعة   .3 س انية ال بيري فل مدينة العقبة وأحياء ا ظلل فتري الدرا تعيى الييادي ال

صةةناعية ال   شةةهدت  المدينة،  نتيجة للتوسةةع ال ةةدم فل المكةةاريع السةةياحية والتجارية وال

وملى عامل الهجري الداظلية والداريية ملى المدينة،  ف ةةةةةةل عن اال تما   الددمات العامة 

فل المدينة، و كةةةةةة ل ظاص الددمات التعليمة والصةةةةةةحية،  األمر ال   أدى ملى اندفاض 

 .معدالت الوفيات و ك ل ظاص وفيات األطفال، والييادي فل أعداد المواليد

س ان فل أحياء: العاشري، والبلدي القديمة، والي راء، والثامنة، وال رامة، كا .4 ن أعلى زيادي لل

 ( نسمة.15000 - 5000والتاسعة، وقد شهدت األحياء السا قة زيادي تتراوح  ين )

 التوصيات

ارتفات معدل النمو السةةةةةة انل لسةةةةةة ان مدينة العقبة من المسةةةةةةؤولين توفير المرافق يتطلب  .1

موايهة األعداد المتيايدي من السةة ان  حيث تتناسةةب مع متطلبات ف ات المجتمع والددمات ل

 فل المجاالت االقتصادية وااليتماعية والثقافية كافة .

أظ  العوامل المؤثري  النمو الس انل  عين اإلعتبار من قبل المدططين عند وعع السياسات  .2

ينة من يهة ومكةروعات التنمية السة انية الداصةة  منطقة الدراسةة ور طها مع حايات المد

 من يهة أظرى.

ومارافق  من الحد من  جري سةةةةة ان الري  ملى المدن للتقليل من معدالت النمو المتسةةةةةارت  .3

ازدحا  سةةةةةة انل فل احيااها المدتلفة ، وذلق من ظلل تويي  المكةةةةةةروعات التنموية نحو 

 المناطق الريفية وتركيي فرص العمل والددمات فل األرياف .

تما   الجانب السةةةةةياحل فل العقبة وواد  ر  ، وتكةةةةةجيع السةةةةةياحة الداظلية من مدتل  اال  .4

 مناطق الممل ة.
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